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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 08 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 149308/933
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων
& Ζργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 660/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 149041/1741/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων & Ζργων.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 660/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ ζνταξθσ νζου ζργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΑΛΑΙΡΟΤ», προχπολογιςμόσ: 74.400,00€ με
Φ.Π.Α., ςτθν ΑΕΠ 001 του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 31/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 7θ Ιουνίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 150674/946/03-06-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 660/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 10ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
υποβολισ πρόταςθσ ζνταξθσ νζου ζργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ
ΠΑΛΑΙΡΟΤ», προχπολογιςμόσ: 74.400,00€ με Φ.Π.Α., ςτθν ΑΕΠ 001 του Εκνικοφ κζλουσ του
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 149041/1741/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Εφαρμογισ Προγραμμάτων & Ζργων, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ αρμοδιότθτεσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ςφμφωνα με το άρκρο 174 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α’/07.06.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
2. Σισ αρμοδιότθτεσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ Β’, ςφμφωνα με το άρκρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ
197/Α’/12.10.2020) «Σροποποίθςθ του Κϊδικα Ελλθνικισ Ικαγζνειασ, νζο πλαίςιο επιλογισ διοικιςεων ςτον
δθμόςιο τομζα, ρφκμιςθ οργανωτικϊν κεμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ικαγζνειασ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμόςιου Σομζα του Τπουργείου Εςωτερικϊν, ρυκμίςεισ για τθν αναπτυξιακι προοπτικι
και τθν εφρυκμθ λειτουργία των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ»,
3. Σισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ όςον αφορά τθν παρακολοφκθςθ τθσ
υλοποίθςθσ των ζργων που χρθματοδοτοφνται με εκνικοφσ πόρουσ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
ςφμφωνα με το άρκρο 4, παρ. 2.vii, τθσ υπϋ αρικμ. 248595 Απόφαςθσ ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309/Β/30.12.16) περί
«Σροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ ΠΔΕ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςφμφωνα με
τθν υπ’ αρικ. 65633/08.08.17 υντονιςτι ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29.08.17),
4. Σθ με αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/Β’/05.10.2020) Απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και
ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»,
5. Σθ με αρικμ. πρωτ. 17642/10.02.2021 (ΑΔΑ: 64ΦΗ46ΜΣΛΡ-ΜΧ9) Εγκφκλιο του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων με κζμα «Εγκφκλιοσ Οδθγιϊν για τθν Ζγκριςθ και Χρθματοδότθςθ του ΠΔΕ 2021 & τον
Προγραμματιςμό Δαπανϊν ΠΔΕ 2022 – 2024»,
6. Σο με αρικμ. πρωτ. 5774/31.05.2021 (αρ. πρωτ. ΔΙΑΠ: 145268/1685/31.05.2021) ζγγραφο του Διμου
Ακτίου-Βόνιτςασ,
7. Σθ με αρικμ. 39/2021 απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΠΔΕ,
Ειςθγείται τθν υποβολι πρόταςθσ για ζνταξθ νζου ζργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΟΤ
ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΑΛΑΙΡΟΤ», Π/Τ: #74.400,00€#, ςτθ ΑΕΠ 001 του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, ωσ εξισ:
Α/Α

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (€)

1

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΑΛΑΙΡΟΤ

74.400,00

φμφωνα με το με αρικμ. πρωτ. 5774/31.05.2021 ζγγραφο του Διμου Ακτίου-Βόνιτςασ, το Σεχνικό Δελτίο του
ζργου και τα υπόλοιπα ςχετικά ζγγραφα και ςτοιχεία που το ςυνοδεφουν, το προτεινόμενο ζργο αφορά τθν
αποκατάςταςθ βλαβϊν του υφιςτάμενου δικτφου αποχζτευςθσ ςτον οικιςμό τθσ Παλαίρου. Σο δίκτυο
περιλαμβάνει κατακλιπτικό αγωγό διατομισ Φ125 ΡΝ10atm, ο οποίοσ οδεφει ςτο παραλιακό τμιμα του οικιςμοφ
και ςτον οποίο εμφανίηονται ςυνεχείσ και επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ, οι οποίεσ κακιςτοφν επιβεβλθμζνθ τθν
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αντικατάςταςθ τμιματοσ του αγωγοφ για τθν οριςτικι τουσ αντιμετϊπιςθ. Ειδικότερα, προβλζπεται θ
αντικατάςταςθ τμθμάτων του αγωγοφ, ο οποίοσ ςυνδζει το αντλιοςτάςιο που υπάρχει ςτο πρϊθν δθμαρχείο
Παλαίρου (κζςθ ςχολείο) με το βιολογικό κακαριςμό, ςυνολικοφ μικουσ 1.150,00μ. περίπου, εκ των οποίων
200,00μ. οδεφουν ςε αςφαλτοςτρωμζνο δρόμο, ενϊ τα υπόλοιπα ςε τςιμεντοςτρωμζνο δρόμο.
Επίςθσ, οι ςυνεχείσ βλάβεσ (ςπαςίματα) ςτο τμιμα αυτό του αγωγοφ ζχουν ωσ αποτζλεςμα διαρροζσ λυμάτων
ςτθν εν λόγω περιοχι, τα οποία μεταφζρονται από το αντλιοςτάςιο Α2 (πρϊθν δθμαρχείο Παλαίρου,
ςυντεταγμζνεσ: 228683,19, 4297441,74) που βρίςκεται ςε υψόμετρο +15 μ. μζςω κατακλιπτικοφ αγωγοφ Φ125 10 atm, προσ το αντλιοςτάςιο Α3 (υψόμετρο +2 μ.) (πριν τισ εγκαταςτάςεισ βιολογικοφ κακαριςμοφ,
ςυντεταγμζνεσ: 227980,72, 4298527,86). θμειϊνεται ακόμα ότι ο κατακλιπτικόσ αγωγόσ του αντλιοςταςίου Α2
μετά από περίπου 100 μζτρα όδευςθσ καταλιγει ςε υψόμετρο 0 μ. και ςτθ ςυνζχεια για τα επόμενα περίπου 250
μζτρα ακολουκϊντασ τον παρακαλάςςιο δρόμο ανεβαίνει ςε υψόμετρο +2 - 3 μ.. ε όλο το παραλιακό τμιμα
παρατθροφνται ςυνεχείσ βλάβεσ του κατακλιπτικοφ αγωγοφ (ςπαςίματα) με αποτζλεςμα να υπάρχουν διαρροζσ
λυμάτων και ρφπανςθ τθσ κάλαςςασ.
Οι ςυνεχείσ βλάβεσ του αποχετευτικοφ δικτφου Παλαίρου, οι οποίεσ οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτο φαινόμενο τθσ
παλίρροιασ και άμπωτθσ με αποςάκρωςθ του υλικοφ εγκιβωτιςμοφ του αγωγοφ ςε ςυνάρτθςθ με το χϊρο
τοποκζτθςθσ του αγωγοφ και ςε αςτοχίεσ του υλικοφ, προκαλοφν διαρροι λυμάτων ςτο παρακαλάςςιο μζτωπο
δθμιουργϊντασ ςοβαρά προβλιματα υγιεινισ. Με τθν αποκατάςταςι τουσ διαςφαλίηεται θ δθμόςια υγεία των
πολιτϊν και του μεγάλου αρικμοφ επιςκεπτϊν και λουομζνων τθσ περιοχισ.
Με το προτεινόμενο ζργο προβλζπεται θ αντικατάςταςθ τμθμάτων του αγωγοφ με νζο δίκτυο από ςωλινα
πολυαικυλενίου τρίτθσ γενιάσ διατομισ Φ125 PN 10atm, ο οποίοσ κα τοποκετθκεί παράλλθλα με τον
υφιςτάμενο αγωγό και κα ςυνδεκεί με τον κατάλλθλο τρόπο ςτο αντλιοςτάςιο και ςε προκακοριςμζνθ κζςθ
ςτθν εγκατάςταςθ του βιολογικοφ κακαριςμοφ. Για τθν αντικατάςταςθ του αγωγοφ, προβλζπεται εκςκαφι
ορφγματοσ πλάτουσ 0,60μ και βάκουσ 1,00μ., και ςτθ ςυνζχεια εγκιβωτιςμόσ ςωλινα Φ125 ΡΝ10atm με άμμο
λατομείου με ςυνολικό πάχοσ εγκιβωτιςμοφ 0,40μ, ενϊ μζχρι τθν τελικι ςτρϊςθ ςκυροδζματοσ ι
αςφαλτοςκυροδζματοσ κα γίνει επίχωςθ με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν με απαιτιςεισ ςυμπφκνωςθσ
ςφμφωνεσ με τθν ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων''. Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ
διαδικαςία αποκατάςταςθσ των βλαβϊν με αντικατάςταςθ τουσ από νζο απαιτείται να γίνει με ιδιαίτερθ
προςοχι, διότι δεν πρζπει να καταςτραφεί ο υπάρχων αγωγόσ μεταφοράσ λυμάτων και δεφτερον λόγω τθσ
φφςθσ και τθσ κζςθσ του ζργου (παρακαλάςςιοσ δρόμοσ ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ) χρειάηεται ςυνεχισ άντλθςθ
των υδάτων, ζτςι ϊςτε να τοποκετθκεί άμεςα ο νζοσ αγωγόσ με κατάλλθλο εγκιβωτιςμό.
Σζλοσ, κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκεί ότι οι προτεινόμενεσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν του
αποχετευτικοφ δικτφου αφοροφν ςε ςθμεία/κζςεισ του εν λόγω αγωγοφ που διαφοροποιοφνται από
οποιεςδιποτε άλλεσ κζςεισ/τμιματα που ζχουν ιδθ αποκαταςτακεί με προθγοφμενα ζργα οποιαςδιποτε πθγισ
χρθματοδότθςθσ.
Βάςει των ανωτζρω, θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ καλείται να εγκρίνει τθν υποβολι
πρόταςθσ για ζνταξθ νζου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΑΛΑΙΡΟΤ», Π/Τ:
#74.400,00€#, ςτθ ΑΕΠ 001 του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, προκειμζνου να διαβιβαςκεί ςτθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων του
Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ςυνοδευόμενθ από το τεχνικό δελτίο του ζργου, ςτο οποίο περιγράφεται
αναλυτικά το αντικείμενο και θ ςκοπιμότθτά του.
τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ, ςυμμετείχε και ο Διμαρχοσ Ακτίου – Βόνιτςασ κ. Γεϊργιοσ Αποςτολάκθσ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. και ςτον κ. Καραβίδα Δθμιτριο – Γενικό Δ/ντθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ,
Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν, για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
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 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-82017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:

149041/1741/03-06-2021

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ

Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων & Ζργων.
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ΑΔΑ: 68587Λ6-Σ6Π
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν υποβολι πρόταςθσ για ζνταξθ νζου ζργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΑΛΑΙΡΟΤ», προχπολογιςμόσ: 74.400,00€ με Φ.Π.Α., ςτθν ΑΕΠ 001 του
Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ
2021.

Η παροφςα να διαβιβαςκεί ςτθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων ςυνοδευόμενθ από το τεχνικό δελτίο του ζργου, ςτο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το
αντικείμενο και θ ςκοπιμότθτά του.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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